
 
 
 

 

 
Η οικογένεια καταγραφικών ΣΤΥΛΙΤΗΣ-20 
προσφέρει υψηλής απόδοσης καταγραφή 
δεδομένων και μεταφορά μέσω του ασύρ-
ματου δικτύου.  
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 Ενσωματωμένο Quad-band GSM/GPRS mo-

dem. 

 Δυνατότητα αποστολής δεδομένων μέσω 
SMS. 

 Εξωτερική πρόσβαση στην κάρτα SIM. 

 2 κανάλια ροής 2 διευθύνσεων. 

 0, 1 ή 2 ενσωματωμένα κανάλια πίεσης. 

 Σειριακή θύρα επικοινωνίας. 

 Τυπική διάρκεια ζωής μπαταρίας με 4 στοι-
χεία λιθίου: 5 years (οι μπαταρίες δεν περι-
λαμβάνονται). 

 Σφραγισμένα σε IP68. 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Ο Στυλίτης-20 συνεργάζεται με άλλα προϊόντα της 
Σύμμετρον: 
 

 Opton 4 – λογισμικό διαχείρισης δεδομένων 
και καταγραφικών. 

 AutoConnect – λογισμικό αυτόματων συνδέ-
σεων και κατεβάσματος. 

 Diameson – Λογισμικό server gateway που 
επιτρέπει συνδέσεις on-line σε δίκτυα GPRS. 

 Emmetron – Λογισμικό που παγιώνει δεδο-
μένα μετρήσεων, πόρους και γεγονότα σε μία 
κεντρική βάση δεδομένων. 

 
Για λεπτομερείς προδιαγραφές παρακαλείστε να ανα-
τρέξετε στα φύλλα δεδομένων.  

 
Τα Symmetron, Stylitis, Opton 4, Captum, Diameson, VeriVane και Emmet-
ron, είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας Σύμμετρον. Όλα τα άλλα σήματα 

ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. 

 

  

 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 Ενσωματωμένη σειριακή θύρα RS232 για 

επικοινωνία με PC, εξωτερικό modem, κλπ. 

 Λειτουργεί ως GPRS server με κάρτα SIM 
στατικής-IP. 

 Λειτουργεί ως GPRS client με κάρτα SIM δυ-
ναμικής-IP. 

 On-line GPRS client συνδέσεις μέσω του   
Diameson server. 

 Ημερήσια emailδεδομένων μέσω του δικτύου 
GPRS. 

 Μηνύματα SMS με δεδομένα ενός στατιστι-
κού διαστήματος ή μιας ημέρας.  

 Σημάνσεις μέσω SMS.  

 Τοπικός ή απομακρυσμένος προγραμματι-
σμός. 

 Τοπικό ή απομακρυσμένο κατέβασμα δεδο-
μένων. 

 Χειροκίνητο ή αυτόματο κατέβασμα. 
 
 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Τα δεδομένα συμπιέζονται και αποθηκεύονται 
στην εσωτερική μνήμη flash 4MB. Η ανάκτηση 
δεδομένων γίνεται μέσω της σειριακής θύρας ή 
μέσω modem.  
Το δωρεάν λογισμικό Opton 4 διαχειρίζεται τη 
λειτουργία του καταγραφικού. Επίσης κατεβάζει 
και διαχειρίζεται αρχεία δεδομένων. Αυτά μπο-
ρούν να εξαχθούν ως: 
 

 Αρχεία Text (ASCII) οργανωμένα σε στήλες. 

 Γραφήματα. 

 Αρχεία Excel. 
 
 
Το προαιρετικό λογισμικό Emmetron εισάγει αρ-
χεία του Opton 4 μέσα σε μία βάση δεδομένων 
της Access ή της MySQL. Το Emmetron παρουσιά-
ζει: 
 

 Στατιστικά 

 Αναφορές 

 Ερωτήματα 

 Γραφήματα 

 Συγκρίσεις σταθμών 

 

 

 
 

File trends 

 

 
 

Graphical setup 

 

 
 

Real-time plot 

 

 
 

Emmetron 
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ 



 
 

  
 
ΕΙΣΟΔΟΙ 
 
Στυλίτης-20  

2x εξωτερικές είσοδοι ροής.  
6x ενσωματωμένες γενικών εφαρμο-

γών αναλογικές είσοδοι: 0~2.5V, 
0~20mA, 4~20mA, PT100, PT1000. 
Για σύνδεση εξωτερικών αισθητή-
ρων πίεσης, κλπ. 

 
Στυλίτης-21  

2x εξωτερικές είσοδοι ροής.  
1x ενσωματωμένη είσοδος πίεσης 
5x ενσωματωμένες γενικών εφαρμο-

γών αναλογικές είσοδοι: 0~2.5V, 
0~20mA, 4~20mA, PT100, PT1000. 
Για σύνδεση εξωτερικών αισθητή-
ρων πίεσης, κλπ. 

 
Στυλίτης-22  

2x εξωτερικές είσοδοι ροής.  
2x ενσωματωμένες είσοδοι πίεσης 
4x ενσωματωμένες γενικών εφαρμο-

γών αναλογικές είσοδοι: 0~2.5V, 
0~20mA, 4~20mA, PT100, PT1000. 
Για σύνδεση εξωτερικών αισθητή-
ρων πίεσης, κλπ. 

 
 

ΕΙΣΟΔΟΙ ΡΟΗΣ:  

 Δέχονται είσοδο από μονάδες παλμών 
και μετρητές σφυγμών (reed, opto, 
κλπ.).  

 Μονής ή διπλής κατεύθυνσης (το κατα-
γραφικό αναμένει ένα διακόπτη ή μία 
είσοδο κατάστασης που σηματοδοτεί 
την κατεύθυνση). 

 

 
ΕΙΣΟΔΟΙ ΠΙΕΣΗΣ (για ενσωματωμένες ει-
σόδους):  

 Διαθέσιμα εύρη εισόδων (απόλυτη 
πίεση):  
o 0-1 bar 
o 0-3.5 bar 
o 0-10 bar (standard) 
o 0-20 bar 
o 0-35 bar.  

 

 Ακρίβεια (τυπική):  

o 0.2% της πλήρους κλίμακας 
στους 25 C.  

o 0.5% της πλήρους κλίμακας 
στους 5-30 C. 

 

 Μέγιστη πίεση: 2x εύρος. 
 

 
 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ: 

 Διακριτική ικανότητα: 13 bits + πρόσημο. 

 Ακρίβεια: 0.3% της πλήρους κλίμακας.  

 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ: 
4MBytes. Τυπική χωρητικότητα (Όλα τα 
κανάλια, 10λεπτο στατιστικό διάστημα, 
μόνο μέσος όρος): 32 μήνες. 

 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗ 
ΜΝΗΜΗ: 4000. Οποιοδήποτε αρχείο 
μπορεί να διαβαστεί από τη μνήμη. 

 ΡΟΛΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Με αυ-
τόματη διόρθωση δίσεκτου έτους. Ακρί-

βεια:   60 δευτερόλεπτα/ μήνα. 

 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 Ξεχωριστά προγραμματιζόμενα slope, 

slope
2
 και offset για κάθε είσοδο. Δειγμα-

τοληψία: 1 Hz. Υπολογισμός του ax
2
+bx+c. 

 Τα slope και offset του αισθητήρα πίεσης 
μπορούν να βαθμονομηθούν ξανά από το 
χρήστη.  

 Επιλεγόμενη αποθήκευση μόνο των Μέ-
σων τιμών ή των Μέσων, Μέγιστων και 
Ελάχιστων τιμών σε στατιστικά διαστήμα-
τα από 1 δευτερόλεπτο ως 1 ώρα.  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 Ενσωματωμένη σειριακή θύρα RS232 για 

επικοινωνία με PC, εξωτερικό modem, 
κλπ. Η ταχύτητα είναι 9600 baud. 

 Εσωτερικό GSM/GPRS Quad-Band modem 
με κεραία. 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ SMS  
 Σημάνσεις SMS: Ορίζοντας παράθυρα 

δεδομένων: Μεγαλύτερο, μικρότερο, α-
νάμεσα και όχι ανάμεσα. Μπορούν να ο-
ριστούν πολλαπλές συνθήκες AND-OR. 

 SMS Δεδομένων: στέλνει μήνυμα με στα-
τιστικά δεδομένα με τη συμπλήρωση ε-
νός στατιστικού διαστήματος ή ημερήσια 
(τα μεσάνυχτα). 
 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 CSD data κλήση (από modem σε modem). 

Απαιτεί μία κάρτα SIM με υπηρεσία data. 

 GPRS online επικοινωνία μέσω του Dia-
meson server της Symmetron. Απαιτεί μία 
στάνταρντ κάρτα SIM δυναμικής IP και 
μία τοπική σύνδεση internet. 

 
EMAILS  
 Ημερήσιο email: αποστολή με email του 

αρχείου data κάθε μεσάνυχτα. 

 Για εξοικονόμηση ενέργειας, το modem 
μπορεί να ρυθμιστεί να τροφοδοτείται 
μόνο όταν στέλνει το email. 

 
 
Το λογισμικό Opton 4 υποστηρίζει αποσυ-
μπίεση των email και αποθήκευσή τους α-
πευθείας από το λογαριασμό email σας 
στους φακέλους τοποθεσίας. 

 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (δεν περιλαμ-

βάνεται): Υποδοχές για 1 ως 4 μη-
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Λιθίου, 
μεγέθους D, 3.6V. Οι μπαταρίες αντικα-
θίστανται από το χρήστη. Τυπική διάρ-
κεια ζωής με τοποθετημένες όλες τις 
μπαταρίες (συνολικά 70 Ah total) και 
ημερήσια SMS είναι 5 χρόνια. Αν είναι 
ενεργοποιημένες και άλλες επιλογές ε-
πικοινωνίας, η διάρκεια ζωής της μπα-
ταρίας μπορεί να μειωθεί.  

 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
 ΚΟΥΤΙ:  Βαρέως τύπου IP 68 πολυεστέ-

ρα GRP.  

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 220 x 120 x 91 mm.  

 ΒΑΡΟΣ: 1900g. 

 ΥΠΟΔΟΧΕΣ 
o Σειριακή θύρα & εξωτερικοί αισθη-

τήρες: IP- 68 
o Πίεσης: 6 mm quick fit. 

 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -30~ 

+70. 

 ΕΓΓΥΗΣΗ: 1 Έτος.  

 ΕΓΚΡΙΣΗ: CE. 
 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

 Κεραία εξωτερικού modem. 

 Τροφοδοσία αισθητήρων για με-
τρητές ροής (θα μειώσει τη διάρκεια 

ζωής της μπαταρίας). 

 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ: Opton 4, AutoCon-

nect. 

 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ: Emmetron. 

 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ: OPC server driver για 
σύνδεση με SCADA clients. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(Μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση) 

 
Tel: +30-2106034002 
 Fax: +30-2106034003 

http://www.symmetron.gr 


